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Algemene informatie: 
 

Studiedag maandag 21 februari. 
Maandag zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag. In de ochtend werken wij verder aan de 
ontwikkeling van onze school en in middag staat o.a. de verwerking van de M-toetsperiode centraal. 
COVID-19. 
Op dit moment krijg ik nog nauwelijks meldingen binnen van positieve testuitslagen. 
Er zijn ook steeds minder kinderen afwezig i.v.m. een besmetting. Een enkele keer moet een collega in 
quarantaine, maar we kunnen het nog steeds opvangen. 
Het blijft belangrijk om de basismaatregelen na te leven en bij twijfel of (lichte) klachten geldt: 
thuisblijven. 
Na volgende week gaan versoepelingen in die houtsnijden voor ons: geen mondkapjes meer in de 
school, geen gespreide inloop en ‘geen’ ouders in de school tijdens lestijd, etc. maar hierover volgende 
week meer. 
En dan: 
Voorjaarsvakantie! 
De vakantie start volgende week vrijdag 25 februari om 12.00 uur. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

    
Vacature Oudergeleding MR Elckerlyc 
Aan het einde van dit schooljaar loopt mijn termijn voor de oudergeleding van de MR af. Een 
volgende termijn zou voor mij maar twee jaar zijn, aangezien onze jongste over twee jaar de 
Elckerlyc verlaat. Ik wil me wel weer kandidaat stellen, maar gezien de aanstaande bouw van het 
nieuwe Kindcentrum is het waarschijnlijk beter om iemand in te laten stromen met jongere kinderen 
die ook echt les gaan krijgen in KC Noord. 
 
Als lid van de oudergeleding van de MR vertegenwoordig je alle ouders van de Elckerlyc en heb je 
o.a. een stem in de keuzes die gemaakt worden voor het Kindcentrum waar goedkeuring voor nodig 
is van de MR. Ik heb mijn lidmaatschap van de MR als zeer prettig en leerzaam ervaren en kan het 
dus iedereen aanbevelen. Qua tijdsbesteding valt het ook alleszins mee, de MR van de Elckerlyc 
vergadert zes keer per jaar. 
 
Wil je je kandidaat stellen voor een termijn van drie jaar in de MR, stuur dan een mail naar 
mrelckerlyc@ssba.net. De huidige leden van de MR zijn Ester Hartgers, Henriette van Buren, Erwin 
Lebbink, Guido Olyerhoek, Annelies Castelein en ik zelf. 
 
Jan-Willem Vesseur 
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Weekagenda: 
 
maandag  21-02 Studiedag team, de kinderen zijn vrij. 
dinsdag  22-02  
woensdag  23-02 Bouwvergadering na schooltijd. 
donderdag  24-02 Verzending nieuwsbrief 22. 
vrijdag  25-02 Voorjaarsvakantie start om 12.00 uur.  

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Deze week zijn we aan de slag gegaan met Heksje Mimi tovert sneeuw. We hebben met kleuren 
geëxperimenteerd en in de klas gezocht naar spullen met overeenkomende kleuren. Verder hebben we 
taal-en rekenactiviteiten met betrekking tot de winter gedaan. Afgelopen week hebben we muziekles 
gehad van de vakleerkracht. De kinderen hebben met muziekinstrumenten muziek gemaakt en dit 
vonden ze heel leuk. Ook hebben we deze week een gastles gehad van de bibliotheek. In deze les 
gingen we aan de slag met de B-bots.  
Volgende week gaan we aan de slag met de letter m van Mimi. En het cijfer van de week is nog steeds 
de 10.  
Maandag 21 februari hebben we studiedag dus zijn de kinderen een dagje vrij. Op donderdag 24 
februari is het speelgoeddag, de kinderen mogen speelgoed van thuis meenemen. Wilt u liever geen 
kleine, kwetsbare dingen meegeven? Op vrijdag 25 februari begint om 12:00 uur de voorjaarsvakantie, 
de kinderen lunchen deze dag thuis.  
 
Fijn weekend, 
De kleuterjuffen 
 

 
Groep 3: 
Wat fijn dat we alle ouders hebben kunnen spreken afgelopen week! Goed om te horen dat er flink 
wordt geoefend met het lezen thuis, deze week hebben we op school geoefend met de sch- woorden 
en hebben we woorden met de - ng geleerd. Deze klank komt ook weer terug in Staal, het zingwoord, 
net als bij ding-ding. Zingwoord - YouTube. Met rekenen hebben we een start gemaakt met het 
werken met plattegronden, ook leren we steeds meer sommetjes te maken. We maken de rekenles nu 
ook wel eens op ons Chromebook in Gynzy.  De rapporten zijn vandaag meegegeven aan de kinderen, 
het rapport en de CITO lijst kunt u houden, de omslag (en kleuterrapporten 😉😉) graag weer 
ondertekend mee terug geven naar school. Maandag hebben de kinderen vrij i.v.m. onze studiedag, 
woensdag hebben we weer muziek van meester Wim en vrijdag 25 februari zijn de kinderen om 12.00 
uur uit vanwege de voorjaarsvakantie.  
 
Fijn weekend, 
Juf Danny en juf Hanna  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xGOmkkSQj7c
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Groep 4: 
Vandaag hebben de kinderen hun rapport mee naar huis gekregen. Ze hebben er hard voor gewerkt. 
Het was bijzonder prettig om u allen (waar mogelijk weer live) te kunnen spreken! Maandag was het 
Valentijnsdag. Een dag waarop de liefde en de vriendschap uiteraard centraal stonden. We hebben 
het boek “Wiebe is verliefd” gelezen, verder gewerkt aan onze Valentijnskaartjes en gesproken over en 
gewerkt aan gedichten. Wellicht heeft u iets gehoord over het gedicht “Lief Digibord…” 😀😀. Een 
gedicht schrijven over een voorwerp waar je echt niet zonder kunt. Nog niet zo eenvoudig. Dinsdag 
hebben we onze Olympische talenten ontdekt tijdens de gymles. Heeft u nog hulp nodig bij het 
poetsen van de vloer? Geef ze een paar gele doekjes onder de voeten en ze schaatsen hem zo schoon! 
Aan het einde van de week was juf Carla er gelukkig weer. De taaltoets van het thema Lekker is 
afgerond. Volgende week starten we met het thema Slapen. De woordjes gaan volgende week mee 
naar huis. Ook met Atlantis zijn we alweer toe aan een nieuw thema. Kriebelbeestjes, interessant! 
Maandag zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag van de leerkrachten. 
 
Fijn weekend allemaal! Juf Aukje en juf Carla  
 

 
De groepen 5: 
Deze week hebben wij met Rekenen deelsommen met rest behandeld. Bijvoorbeeld 13: 2 = 6 rest 1. De 
tafels komen hierbij weer goed van pas. Blijf die dus ook thuis goed oefenen/herhalen.   
De geschiedenisles ging deze week over Karel de Grote. Hij dankt zijn bijnaam aan zijn grote rijk. 
Edelmannen en knechten hielpen hem zijn rijk te besturen.  
Ook vonden de rapportgesprekken plaats. Fijn om alle ouders gesproken te hebben.  
In groep 5B is juf Melanie gestart met haar stage. Zij heeft een formulier meegeven aan de kinderen. 
Zou u dit formulier willen invullen en mee terug willen geven? Alvast bedankt! Wij wensen juf Melanie 
een leerzame tijd op de Elckerlyc.  
Volgende week maandag zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag voor de leerkrachten.  
 
Fijn weekend allemaal!  
De juffen van groep 5  
 

 
Groep 6: 
Afgelopen week hebben we de toets van Blok 4 van spelling gemaakt. We hebben tijdens taal nog 
extra geoefend met taal verkennen en woordenschat van het thema Ondergronds. Volgende week 
maken we de toets. Ook thuis kunnen de woorden van dit thema nog geoefend worden. 
We zijn inmiddels gestart met een nieuw blok van rekenen en maken kennis met breuken. De lessen 
van Atlantis gaan deze week bijvoorbeeld over het communiceren met codes en over de ontwikkeling 
van de computer.  
De les van natuur en techniek gaat over stevige bouwsels. Voor een stevige constructie gebruik je 
driehoeken en profielen. 
Vrijdag hebben jullie allemaal het rapport mee naar huis gekregen. We hebben met alle kinderen het 
rapport besproken en daarna met de ouders. 
Huiswerk: woordenschat taal Ondergronds. 
Boekenbeurten: Karolina (22/2), Roel (23/2), Amy (24/2) en Elise (25/2). 
Volgende week maandag 21 februari zijn jullie vrij. 
 
Geniet van het lange weekend en tot volgende week! 
Juf Dyonne en juf Douwina. 
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Groep 7: 
We zijn de week afgetrapt met een gezellige Valentijnsdag. De kinderen deden er weinig aan, maar de 
juf wel! We hebben in circuitvorm gelezen, gerekend, getekend en gepuzzeld allemaal in het thema 
Valentijn. Ook heeft Faya deze middag haar prijs gekregen van de Vredeposterwedstrijd. Was dat even 
een verrassing! Dinsdag stond de gymles helemaal in het teken van de Olympische spelen. In Parro 
heeft u al de leuke foto's van de onderdelen kunnen 
bekijken. Deze week hebben met taal onze 
nieuwsartikelen afgemaakt. Ze zijn erg professioneel 
geworden! Er is gelet op de opbouw, inleiding, alinea's, 
hoofdletters, interpunctie, spelling, zinsopbouw, ICT-
vaardigheden en kritisch denken. Daarna zijn we het 
nieuwe thema gestart: Geluk. Dinsdag hebben we de 
spellingtoets van blok 4 gedaan. Later in de week hebben 
we zelf gekeken naar welke categorieën we nog lastig 
vonden en die extra geoefend. Tijdens Kwink hebben we 
het gehad over positieve vriendschappen. We leerden 
over de valkuilen (claimen, eenrichtingsverkeer en 
macht), maar bespraken ook hoe het dan wel moet. We 
hebben alle ouders inmiddels gesproken over de 
rapporten. Zij waren net zo trots als wij! Vandaag zijn de 
rapporten mee naar huis.  
Volgende week dinsdag is het 22-02-2022. Dat betekent: tweetallendag! We gaan de hele dag alles in 
tweetallen doen. Dat wordt een uitdaging! 
 
Huiswerk: 
- di: huiswerkblad 
 
Geniet van jullie lange weekend en daarna gaan we nog een weekje hard werken voor de 
welverdiende vakantie.  
Groetjes juf Marian, juf Dyonne en juf Mieke 
 

 
De groepen 8: 
Wat fijn dat nu bijna alle kinderen weer op school zijn. Het is weer gezellig druk in de klas. 
De tien minuten gesprekken zijn allemaal goed verlopen. De meeste gesprekken konden gewoon op 
school, een aantal digitaal of telefonisch. 
De spreekbeurten zitten er inmiddels alweer op. Er kwamen vele leuke onderwerpen aan bod. 
Met rekenen beginnen we aan een nieuw thema, nl. breuken. Kunnen we daar nog even goed mee 
oefenen.  
Tijdens de gymles op woensdag hebben de kinderen hun eigen olympische talenten laten zien. In de 
gymzaal werd ‘geoefend’ met ijshockey, curling, bobsleeën, skiën en biatlon. Wat een hilariteit!  
Huiswerk: 
Dinsdag 22-02: Geschiedenis toets hoofdstuk 3 
Donderdag 24-02: Engels toets over de lessen 6,7 en 8 
Vrijdag 25-02: Huiswerkboekje Spelling maken, verleden tijd en tegenwoordige tijd. 
 
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje 
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De jarige(en): 
18-2 Jens van der Zwet (2013) 5A 
19 Lot van Klink (2016) 1/2B 
19 Tobias Krijgsman (2013) 5B 
21 Akram Dahmoun (2016) 1/2C 
23 Jewel Westenburg (2016) 1/2C 
25 Fay Daleman (2015) 3 
25 Saar Kroeze (2013) 5A 

 
 
 

 
 

 


